
2 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - No 1A/18-10-2013 
 

Γενικοί κανονισµοί 
 

Για αγώνες Εθνικού Πρωταθλήµατος Χιονοσανίδας& Ελεύθερου Σκι 
 

 
1. Οι αγώνες του Εθνικού Πρωταθλήµατος θα τελούνται σύµφωνα µε τους 

ισχύοντες κανονισµούς της F.I.S. (έκδοση 2013). 
2. Η παρουσία των αρχηγών οµάδων είναι υποχρεωτική στις συσκέψεις 

αρχηγών αλλά και κατά την διάρκεια των αγώνων. 
3. Οι αποστολές που για οποιονδήποτε λόγο καθυστερούν την άφιξή τους, 

υποχρεούνται να ειδοποιήσουν τηλεφωνικά πριν την προγραµµατισµένη ώρα 
έναρξης της σύσκεψης αρχηγών, είτε τον Οργανωτή Σύλλογο, είτε τον Τ.Ε., 
για να επιβεβαιώσουν την συµµετοχή τους στον αγώνα. Όποια αποστολή δεν 
κάνει χρήση αυτού του δικαιώµατος τίθεται αυτόµατα εκτός κλήρωσης και οι 
αθλητές της δεν συµµετέχουν στον αγώνα.  

4. Τα σωµατεία υποχρεούνται να προσκοµίζουν τα νέου τύπου (έγχρωµα) 
δελτία υγείας(εγκύκλιος 1665/15-11-10 της Ε.Ο.Χ.), τα οποία θα είναι 
υπογεγραµµένα από γιατρό και να φέρουν  επίσης την  υπογραφή του 
προέδρου , του Γενικού γραµµατέα  καθώς και την σφραγίδα του σωµατείου. 

5. Τα δελτία υγείας των αθλητών, που θα προσκοµίζονται υποχρεωτικά για 
έλεγχο στις συσκέψεις αρχηγών, πρέπει να είναι υπογεγραµµένα και 
σφραγισµένα µόνο από τις παρακάτω ειδικότητες ιατρών: 

- Παθολόγο 
- Καρδιολόγο 
- Παιδίατρο    

6. Όλοι οι αθλητές έχουν υποχρέωση να συνάξουν ασφαλιστήριο για 
προσωπικά ατυχήµατα κατά την συµµετοχή τους σε αγώνες ή προπονήσεις 
χιονοδροµίας. 

7. Όλοι οι αθλητές είναι υποχρεωµένοι να υπογράψουν την ∆ήλωση του Αθλητή, 
όπως ορίζει η ∆ιεθνής Οµοσπονδία, και να την συνυπογράψουν οι γονείς των 
ανήλικων αθλητών. 

8. Όλοι οι αθλητές είναι υποχρεωµένοι να φορούν κατάλληλο κράνος κατά την 
διάρκεια των αγώνων και προπονήσεωνκαθώς και προστατευτικό πλάτης . 

9. Όλοι οι αθλητές υποχρεούνται να φορούν στολές που αποτελούνται από δύο 
κοµµάτια (παντελόνι και µπουφάν(γιλέκο). Οι ολόσωµες ή δύο κοµµατιών  
κολλητές αγωνιστικές φόρµες απαγορεύονται.  

10. Οι αθλητές & αθλήτριες θα πρέπει να ενηµερώνουν έγκαιρα δηλαδή 20 
ηµέρες πριν την αναχώρηση της αποστολής την οµοσπονδία µέσω των 
συλλόγων τους για την συµµετοχή τους στις αποστολές . Σε περίπτωση µη 
ενηµέρωσης θα θεωρηθεί ότι δεν συµµετέχουν και την θέση τους θα παίρνουν 
οι επόµενοι. Σε περιπτώσεις που αθλητές η αθλήτριες καταρχήν δηλώσουν 
αλλά τελικά δεν θα συµµετέχουν στις αποστολές θα εξετάζονται από την 
τεχνική επιτροπή κατά περίπτωση και θα διαβιβάζονται στην δικαστική 
επιτροπή της Οµοσπονδίας . 
 

Οι παραπάνω κανονισµοί πρέπει να γνωστοποιούνται σε 
όλους τους ενδιαφεροµένους (αρχηγούς, αθλητές-τριες, 
προπονητές κλπ.) µε ευθύνη των συλλόγων τους καθώς και 
σε όλους τους Τεχνικούς Εκπροσώπους. 
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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - No 2A/18-10-2013 

 
Κριτήρια επιλογής αθλητών για συµµετοχή 

στα κλιµάκια επίλεκτων 
 

1.  Η επιλογή αθλητών για συµµετοχή στα κλιµάκια επίλεκτων για προπονήσεις εντός 
και εκτός Ελλάδος καθώς και για συµµετοχή σε αγώνες του εξωτερικού θα γίνεται µε 
απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Χιονοσανίδας µε βάση την τρέχουσα βαθµολογία 
Ε.Ο.Χ. σε κάθε αγώνισµα (PGS ή SBX) πριν την τελική δήλωση συµµετοχής σε 
συνδυασµό µε ποιοτικά κριτήρια όπως οι διαφορές χρόνου και η ηλικία των αθλητών.  
 
2.  Ο αναλυτικός τρόπος υπολογισµού της βαθµολογίας Ε.Ο.Χ. αναφέρεται στην 
εγκύκλιο Νο 4A/18-10-2013. Όταν προκύψει σηµαντικός αριθµός αθλητών και 
αθλητριών µε βαθµολογία F.I.S. τότε σαν κριτήριο αξιολόγησης για τους Α-Γ-Ε-Ν θα 
λαµβάνεται υπόψη και η βαθµολογία F.I.S. Το ανωτέρω θα ισχύσει κατόπιν νέας  
απόφασης της Τεχνικής Επιτροπής Χιονοσανίδας. Για τους Π-Κ θα ισχύει πάντα η 
βαθµολογία Ε.Ο.Χ. 
3. Όσα σωµατεία επιθυµούν οι αθλητές του & αθλήτριες να συµµετέχουν σε αγώνες 
του εξωτερικού θα πρέπει να το δηλώσουν στην Ε. Ο. Χ. 20 ηµέρες πριν την 
ηµεροµηνία του αγώνα.  
 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - No 3A/24-11-2012 
 

Κριτήρια επιλογής αθλητών για συµµετοχή 
στo Παγκόσµιο Πρωτάθληµα Εφήβων-Νεανίδων 2013 

 
 

1. Με απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Χιονοσανίδας στο Παγκόσµιο 
Πρωτάθληµα Εφήβων - Νεανίδων που θα γίνει από 14/3/14 έως 23/3/14στο 
Chiesa in Valmalenco   θα συµµετάσχουν οι παρακάτω αθλητές- αθλήτριες :   

a) Ο πρώτος έφηβος στην τρέχουσα βαθµολογία E.O.X. στο αγώνισµα του SBX . 
b) Η πρώτη νεανίδα στην τρέχουσα βαθµολογία E.O.X. στο αγώνισµα τουSBX. 
c) Ο πρώτος έφηβος στην τρέχουσα βαθµολογία E.O.X.στο αγώνισµα του PGS .  
d) Η πρώτη νεανίδα στην τρέχουσα βαθµολογία E.O.X. στο αγώνισµα του PGS. 
e) Σε περίπτωση αδυναµίας συµµετοχής ενός αθλητή η αθλήτριας η κενή θέση 

θα καλύπτεται από τον δεύτερο, τρίτο, κλπ αθλητή η αθλήτρια του αντίστοιχου 
αγωνίσµατος. 
 

2. Όσον αφορά την υπολογιστική µέθοδο αξιολόγησης των αθλητών, αυτή έχει 
ως εξής: ο µέσος όρος βαθµολογίας περιόδου 2012-2013 και της τρέχουσας 
βαθµολογίας περιόδου 2013-2014 µέχρι την ηµεροµηνία λήξης δήλωσης 
συµµετοχής και αποστολής απαραιτήτων δικαιολογητικών που απαιτούνται. 
 

3. Ο αναλυτικός τρόπος υπολογισµού της βαθµολογίας Ε.Ο.Χ. αναφέρεται στην 
εγκύκλιο Νο 4A/18-10-2013 

 
Η Ε.Ο.Χ. θα καλύψει ολόκληρη ή µέρος της δαπάνης ανάλογα µε τα οικονοµικά 
δεδοµένα εκείνης της εποχής. 
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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - No 4Α/18-10-2013 
 
Τρόπος υπολογισµού βαθµολογίας Ε.Ο.Χ. στο αγώνισµα της 

Χιονοσανίδας. 
 
 

1. Για τον υπολογισµό της βαθµολογίας Ε.Ο.Χ. στο αγώνισµα της Χιονοσανίδας 
θα λαµβάνεται υπόψη ο Μέσος Όρος των δύο καλύτερων αποτελεσµάτων 
στο κάθε αγώνισµα (PGS ή SBX) κατά τους 12 τελευταίους µήνες.( Π.χ. 
Αθλητής µε  1000 βαθµούς στον ένα αγώνα PGS και 800 βαθµούς στον 
δεύτερο αγώνα PGS, θα έχει  βαθµολογία Ε.Ο.Χ. 900 βαθµούς στο PGS 
(1000+800=1800/2=900).  

     Το αντίστοιχο θα συµβαίνει και µε το SBX. Έτσι µε αυτόν τον τρόπο θα 
υπάρχουν δύο ξεχωριστές βαθµολογίες Ε.Ο.Χ. (Μία για PGS και µία για SBX). 
 
2. Σε περίπτωση αθλητή µε µοναδικό αποτέλεσµα (κατά την περίοδο των 

τελευταίων 12 µηνών) σε ένα αγώνισµα (PGS ή SBX) η βαθµολογία  Ε.Ο.Χ. 
θα µειώνεται κατά 40%. Π.χ. Αθλητής µε µοναδική βαθµολογία αγώνα 1000 
βαθµούς θα έχει σαν βαθµολογία Ε.Ο.Χ. 600 βαθµούς στο αντίστοιχο 
αγώνισµα (1000-400(40%)=600. 

 
3. Επίσης αθλητής µε βαθµολογία από προηγούµενη περίοδο (π.χ. 2012) και ο      

οποίος δεν έκανε αποτελέσµατα στη επόµενη αγωνιστική περίοδο (π.χ. 
2013), η βαθµολογία του θα µειώνεται κατά 40% για την µεθεπόµενη (π.χ. 
2014) αγωνιστική περίοδο. Π.χ. Αθλητής µε βαθµολογία 1000 βαθµούς το 
2011 και χωρίς βαθµολογία το 2012 θα έχει σαν βαθµολογία Ε.Ο.Χ., στην 
έναρξη της περιόδου 2013, 600 βαθµούς (1000-400(40%)=600. 
 

4. Όταν υπάρχει ισοβαθµία µεταξύ αθλητών µετά τον υπολογισµό των δύο      
πρώτων αποτελεσµάτων, για την ταξινόµηση των αθλητών θα λαµβάνεται 
υπόψη το καλύτερο τρίτο, τέταρτο κλπ. Αποτέλεσµα (βαθµολογία). Π.χ. 
αθλητής µε 1000, 600 και 400 βαθµούς προηγείται του αθλητή, µε 1000, 600, 
και 350 βαθµούς. 

 
4. Σε περίπτωση ισοβαθµίας µεταξύ δύο αθλητών, προηγείται βαθµολογικά ο 

αθλητής που βρίσκεται ήδη στη αντίστοιχη κατηγορία (π.χ. έφηβος) έναντι του 
αθλητή που γίνεται έφηβος στην τρέχουσα περίοδο και ο οποίος την 
προηγούµενη περίοδο ήταν σε µικρότερη κατηγορία (π.χ. παίδες 2). 

 
ΗΛΙΚΙΕΣ  ΠΟΥ ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΠΕΡΙΟ∆Ο  2013- 2014 
 
ΠΑΙ∆ΕΣ-   1999-   2000 
 
ΕΦΗΒΟΙ-   1994**,1995,1996,1997,1998 
 
ΑΝ∆ΡΕΣ-ΓΥΝΑΙΚΕΣ-  1998 
 
**FIS JUNIOR WORLD CHAMPIONSHIP MAXIMUM AGE 
 


